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НОВИНИ РЕФОРМИ 
 
Геннадій Зубко: країні потрібна парламентська підтримка децентралізації 

Мінрегіон просить повідомляти про блокування держадміністраціями процесу добровільного об’єднання 

громад 

 Лілія Гриневич: Різниця освіти у містах і селах є очевидною. Рішенняопорні - школи 

Децентралізаційний марафон: за минулий тиждень відбулось півсотні зустрічей у потенційно об’єднаних 

громадах 

Хто, коли вкладав в громади такі кошти? – Степан Барна про фінансову підтримку розвитку об’єднаних громад 

(+відео) 

Геннадій Зубко: за півроку місцеві бюджети зросли на 21,2 млрд грн, у порівнянні з минулорічними 

показниками 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує 

Парламенту проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного 

приєднання територіальних громад" прийняти за основу 

Об’єднані громади вже мають близько 700 інфраструктурних проектів, які цього року реалізуватимуть за 

підтримки держави 

Брифінг Геннадія Зубка та народних депутатів щодо законопроектів з децентралізації (відео) 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний  зріз 

процесу реформування адміністративно -територіального устрою та місцевого 

самоврядування в Україні.  Створений методом ґрунтовного моніторингу національних та 

регіональних ЗМІ, він знайомить широку  аудиторію підписників з основним медійним 

дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації ,  в ідео,  

найцікавіші інтерв’ю та статті ,  що відображають різні погляди та думки владного,  

експертного, громадського середовища. Розсилаєтьс я безкоштовно щочетверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-krayini-potribna-parlamentska-pidtrimka-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-prosit-povidomlyati-pro-blokuvannya-derzhadministratsiyami-protsesu-dobrovilnogo-ob-yednannya-gromad/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-prosit-povidomlyati-pro-blokuvannya-derzhadministratsiyami-protsesu-dobrovilnogo-ob-yednannya-gromad/
http://osvita.ua/school/51823/
http://www.auc.org.ua/news/detsentralizatsiinii-marafon-za-minulii-tizhden-vidbulos-pivsotni-zustrichei-u-potentsiino-ob%E2%80%99e
http://www.auc.org.ua/news/detsentralizatsiinii-marafon-za-minulii-tizhden-vidbulos-pivsotni-zustrichei-u-potentsiino-ob%E2%80%99e
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2794
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2794
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-za-pivroku-mistsevi-byudzheti-zrosli-na-21-2-mlrd-grn-u-porivnyanni-z-minulorichnimi-pokaznikami/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-za-pivroku-mistsevi-byudzheti-zrosli-na-21-2-mlrd-grn-u-porivnyanni-z-minulorichnimi-pokaznikami/
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132868.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132868.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132868.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-blizko-700-infrastrukturnih-proektiv-yaki-tsogo-roku-realizuvatimut-za-pidtrimki-derzhavi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-blizko-700-infrastrukturnih-proektiv-yaki-tsogo-roku-realizuvatimut-za-pidtrimki-derzhavi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2816
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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Об’єднання громад 
 

Парламентський комітет підтримав проекти постанов, які сприяють створенню об’єднаних 

громад у Донецькій області 

 

Цього року на Волині може з’явитись ще 8 об’єднаних громад 

 

Громади, які об’єднаються із Тернополем, отримають додаткові переваги 

 

У Шосткинському районі збираються створювати одну громаду  

 

Розпочато «децентралізаційний марафон: Київщина – територія спроможних громад» 

 

На Дніпропетровщині активно проводиться реформа з децентралізації та створення 

об’єднаних територіальних громад 

 

Проблеми та перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад Чернігівщини 

 

Шість місяців в об`єднаній громаді - депутати Дунаєвецької міської ради відчули себе у ролі 

реформаторів 

 

Завершення консультацій щодо формування перспективного плану Одеської області 

 

Жити як у польщі збираються в селах харківщини 

 

У Маразліївській ОТГ за участю Офісу реформ почалася робота над стратегією розвитку 

 

До кінця року на Львівщині може з’явитися 38 об’єднаних громад  

 

Вінниччина на старті «Децентралізаційного марафону» 

 

У потенційній Делятинській ОТГ дискутували про об’єднання 

 

Новокалинівської громада єдина в області у якої реверсна дотація 

 

Завдяки DESPRO у п'ятьох прикарпатських громадах реалізують проекти із водопостачання 

 

Дохід об’єднаних громад Дніпропетровщини збільшився вдвічі 

 

У Хмельницькому районі триває процес утворення об’єднаних територіальних громад 

 

Волинські громади - на старт. У стінах Волинської ОДА відбулося засідання робочої групи, яка 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2852
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2852
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2327
http://tgn.in.ua/2016/07/11/serhij-nadal-hromady-yaki-objednayutsya-iz-ternopolem-otrymayut-dodatkovi-perevahy/
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11010-u-shostkynskomu-rayoni-zbyrayutsya-stvoryuvaty-odnu-hromadu.html
http://koda.gov.ua/news/article/u_koda_rozpochato_detsentralizatsijnij_marafon_kijivschina_teritorija_spromozhnih_gromad
http://vesti.dp.ua/uspishnij-priklad-obyednanix-teritorialnix-gromad-ce-golovnij-motiv-dlya-skorishogo-stvorennya-podibnix-obyednan-v-regioni/
http://vesti.dp.ua/uspishnij-priklad-obyednanix-teritorialnix-gromad-ce-golovnij-motiv-dlya-skorishogo-stvorennya-podibnix-obyednan-v-regioni/
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/15008-problemytaperspektyvyrozvytkuobiednanykhterytorialnykhhromadchernihivshchyny.html
http://dunrada.gov.ua/about/info/news/467/
http://dunrada.gov.ua/about/info/news/467/
http://politiko.ua/blogpost137335
http://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/polskij-dosvid-vprovadzhuvatimut-v-selakh-kharkivshchini.html
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=1017
http://zik.ua/news/2016/07/12/do_kintsya_roku_na_lvivshchyni_mozhe_zyavytysya_38_obiednanyh_gromad_715738
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86ABRH4X
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/11/56856/view
http://galinfo.com.ua/news/novokalynivskoi_gromada_iedyna_v_oblasti_u_yakoi_reversna_dotatsiya_233670.html
http://kurs.if.ua/news/zavdyaky_despro_u_pyatoh_prykarpatskyh_gromadah_realizuyut_proekty_iz_vodopostachannya_41405.html
http://dniprograd.org/2016/07/11/dokhid-obednanikh-gromad-dnipropetrovshchini-zbilshivsya-vdvichi_47442
http://www.adm-km.gov.ua/?p=7749
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2330
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 працює над змінами до Перспективного плану області. 

 

На Володимиреччині планують створити дві об’єднані громади 

 

Голова Новокалинівської громади розповів про вражаючі успіхи від децентралізації 

 

У Переяславі-Хмельницькому провели громадські слухання щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад 

 

Міською владою започатковано процес створення об’єднаної територіальної громади з 

центром у місті Ніжині 

 

Об’єднання територіальних громад безумовно позитивний досвід - у цьому переконані 

керівники трьох об’єднаних тергромад Черкащини 

 

У Гадяцькому районі громади визначаються із центром 

 

Запорізька область розпочала «Децентралізаційний марафон» 

 

Очільник об’єднаної територіальної громади Черкащини  розповів про стимули для громад-

об’єднавців 

 

Кочубеївська об’єднана громада – шлях до успіху 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Мета децентралізації - забезпечення високої якості життя повсюдно, - Третяк 

 

Юрій Третяк, заступник керівника проекту Європейського союзу «Підтримка політики 

регіонального розвитку в Україні» переконаний: кожна держава повинна мати інвестиційний 

ресурс, щоб розвивати регіони. 

 

Це дуже вдячна реформа, бо ніхто не любить бюрократів 

 

Експерти висловили свою думку під час експертного обговорення на тему «Парламентський 

порядок денний децентралізації»  

 

Успіх реформи грунтується на повазі до демократії та верховенства права 

 

Інструментарій відстоювання спільних інтересів територіальних громад обласними і 

районними радами має бути не лише демократичним, а й легітимним - на цьому наголошує 

Владислав Федоренко, доктор юридичних наук, професор. 

 

Договори облрад з Урядом про розподіл повноважень незаконні 

http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2330
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/41795.htm
http://dyvys.info/2016/07/12/golova-novokalynivskoyi-gromady/
http://kor.gov.ua/node/14324
http://kor.gov.ua/node/14324
http://monitor.cn.ua/ua/politics/46555
http://monitor.cn.ua/ua/politics/46555
http://procherk.info/news/7-cherkassy/44413-kerivniki-obednanih-gromad-podililisja-dosvidom
http://procherk.info/news/7-cherkassy/44413-kerivniki-obednanih-gromad-podililisja-dosvidom
http://www.adm-pl.gov.ua/news/u-gadyackomu-rayoni-gromadi-viznachayutsya-iz-centrom
http://www.zoda.gov.ua/news/32568/zaporizka-oblast-rozpochala-detsentralizatsiyniy-marafon.html
http://ck-oda.gov.ua/yurij-tkachenko-rozpoviv-pro-stymuly-dlya-hromad-objednavtsiv/
http://ck-oda.gov.ua/yurij-tkachenko-rozpoviv-pro-stymuly-dlya-hromad-objednavtsiv/
http://samoorg.com.ua/blog/2016/07/13/14845/
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/meta-decentralizaciyi-zabezpechennya-vysokoyi-yakosti-zhyttya-povsyudno-tretyak
http://www.csi.org.ua/tse-duzhe-vdyachna-reforma-bo-nihto-ne-lyubyt-byurokrativ/
http://www.golos.com.ua/article/272289?lang=uk
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2797
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Укладання договорів про розподіл повноважень між Кабінетом Міністрів України, обласними 

радами та обласними державними адміністраціями з правової точки зору є неможливим, 

оскільки суперечить Конституції та законам України. Про це в програмі «Тема: Країна» 

Українського радіо сказав Владислав Федоренко, професор, доктор юридичних наук. 

 

ІНФОГРАФІКА 
 

Законопроекти, які необхідно ухвалити для продовження децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування 

 

#Перемога  
 
ІСТОРІЯ УСПІХУ: У ВОЛИНСЬКІЙ ОТГ РЕКОНСТРУЮЮТЬ МЕРЕЖУ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 

ДОПОМОГА ОТГ 
 

РАДНИК СТАРОСТИ  
  
№1 від 14 червня 2016  

Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної 

спільноти» 

Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ  

Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних територіальних громад 

https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2321
https://buhgalter.com.ua/upload/news/2016/radnik_starosti%2001%20(01).pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
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ПО СІБ НИКИ  

Посібник з підготовки проектів 

ДОВІДНИК МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО 

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Практичний посібник: Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого 

самоврядування 

Практичний посібник: Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах місцевого самоврядування    

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

В ІДЕОЛЕКЦІ Ї   

Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Звітність, бюджетні правопорушення та відповідальність 

Відео-лекції для ОТГ: Засади здійснення державних закупівель 

Відео-лекції для ОТГ: Порядок інвентаризації при реорганізації ОМС 

 

Відео лекції для ОТГ: Акти органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб  

МЕТО ДИЧ НІ  РЕКО МЕНДАЦ І Ї   

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського водопостачання, що подаються 

ОТГ на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

Методичні рекомендації щодо створення системи управління освітою об’єднаних територіальних громад1 

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-учасниць для договору про 

співробітництво територіальних громад  

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

https://drive.google.com/folderview?id=0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE&usp=sharing
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://auc.org.ua/page/navchalni-posibniki-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?v=L7-xvVEGeEA&index=2&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/watch?v=apggSO6gaYU&index=3&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=vecnGXup7uI&index=4&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
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 Посібник «Інструменти впливу громадян на місцеву владу» 

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

ЗАКОНОДАВСТВО 

Проект Закону України «Про префектів» (станом на 26.08.2015)  

Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» від 1.03.2016 

Проект Закону про муніципальну варту 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів старост  

КАЛЕНДАР ПОДІЙ  
Пропонуємо долучитись до наповнення Календаря подій інформацією про заходи, що будуть організовані за 

Вашої участі та підтримки.  

Для цього матеріали та лінки (посилання) на анонси про проведення тих чи інших публічних заходів просимо 

надсилати на адресу: decentralization@minregion.gov.ua  

Інформація про заплановані Вами заходи та події буде автоматично висвітлюватись на сайті Мінрегіону, 

Національної ради реформ та порталі «Децентралізація влади»  

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 
АНОНС! 15 липня на телеканалі «Рада» - Оксана Гарнець про результатами соціологічних досліджень щодо 

сприйняття децентралізації 

Оксана Гарнець, керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 

поділиться результатами нещодавніх соціологічних досліджень щодо сприйняття і підтримки громадянами 

України реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. 

Початок програми о 15.10 

 Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

У вже об'єднаних громад і тих, хто планує або в процесі об’єднання, виникає маса практичних запитань щодо 

організації діловодства, застосування земельного законодавства, бюджетного процесу, повноважень у сфері 

містобудування. Експерти проекту DESPRO вирішили допомогти громадам розібратися в цих питаннях і 

розробили серію посібників. В електронному вигляді посібники можна завантажити ТУТ.  

http://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-60343650
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2853
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2853
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1693&clear_cache=Y
http://despro.org.ua/otg/books/
http://despro.org.ua/otg/books/
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 Якщо Ваша організація має потребу у цих навчальних посібниках, можна замовити їх у друкованому вигляді 

БЕЗКОШТОВНО. Для цього необхідно надіслати офіційний лист-запит на на ім'я керівника проекту DESPRO 

Гарнець Оксани Миколаївни. У листі обов'язково зазначити: контактну особу та номер мобільного телефону, 

назви книжок, необхідну кількість, визначити де, ким та з якою метою вони використовуватимуться.  

Листи-запити надсилати   на електрону пошту o.koynov@despro.org.ua. Контактна особа – Олексій Койнов (тел. 

044 270 55 21).  

mailto:o.koynov@despro.org.ua

